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Die akoestiek! Fantastisch. Die
zaal, zo mooi. De stemming
goed. Het publiek prima. De
organisatie liep op rolletjes. Na
de vijfde conventie waren dit
vooral de reacties van de deelnemers over het evenement dat
voor het eerst in de Randstad
werd gehouden, en dan nog wel
meteen in een schouwburg als de
RoLterdamse Doelen.
Volgens penningmeester
Gommert Burger zijn er verschillende records gebroken in dat

weckeinde van 12 en 13 mei.
Meer barhershoppersdan ooit
hebben meegedaan aan de competitie. Terwijl toch ook vijf
koren het hadden laten afweten,
tot groot ongenoegen van Burger.
Tijdens de zaterdagavond-show
waren er volgens de rekening van
De Doelen meer dan duizend toeschouwers in de zaal, inclusief
deelnemers. Het aantal deelnemers aan de show was ook
groter dan ooit. En naar de
mening van Burger was de
kwaliteit van hetgeen de barhershoppers lieten zien en horen ook
beter dan ooit.
Voor DABS was heL een experiment om te proberen barhershop
als volwassen zangstijl te presenteren. Voor de barbershopwercld
is dat wel gelukt.

'Ik heb hier nog niet meteen dat
barbershop-gevoel', consLateerden
toch enkele deelnemers op de
vrijdagavond. Want natuurlijk
was er een duidelijk vcrschil mel
de knusse kloostergangen van De
Koningshof in Veldhoven. De
Doelen heeft van zichzelf een
meer grootsteedse allure met die
wijde, stenen hal, de brede trappen, zijn tweeduizend zitplaatsen
in de grote zaal.
Maar de juiste stemming liettoch
nietlang op zich wachten, bij de
meesten. Een blik op vrijdagavond in de kleine zaal bevestigde dat. Het publiek voelde zich
kennelijk thuis. Geen enkele
kwartetzanger behoefde zich in te
spannen om zijn geluid
.Hetzelfde gebeurde de volgende
dag in de grote zaal. Moeiteloos
konden de koren zich laten horen

Het winnende kwartet Memhers Only bij de prijsuitreiking
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Dirigent Tom de Rooy van The Heart of Holland Chorus neemt zijn
trofee in ontvangst van DABS-president Herman Feitsma. Op de achtergrond de dirigenten van de andere deelnemende koren.
voor een enthousiast, warm
publiek dat vele rijen had bezet.
De Nederlandse barbershop-aanhang gaf zelfs blijk van intemat!onale trekjes met luide aanmoedigingen en zelfs een enkel
spandoek.
De zaterdagavond-show zag er
ook goed uit. Zelfs ondanks dat er
voomarnelijk Nederlandse groepen
optraden. Een enkeling wenste
dat er ook een buitenlands koor of
minstens een buitenlands kwartet
zou optreden. Maar mede met het
oog op de financiën zat dat er niet
in. Wellicht dat het hilarische
optreden van Wh ale City Sound
in hel belang van het publiek wat
verder naar achteren in het programma geplaatst had moeten
worden. Het koor was echter als
derde geëindigd, dus moest het
als eerste op in de show. Zo kan
iedereen wel een punt van kritiek

Een opgelucht conventieteam na
afloop van de conventie. Van links
af: José Viguurs, Gommert
Burger en Heleen Burger.
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vinden, maar het zijn niet meer
dan details.
Ook op straat waren aan het eind
van de zaterdagmiddag allerlei
zingende groepjes te vinden, pure
promotie voor het barbcrshopzingen. En de afterglow, in die
ruime hal, kan eveneens een
succes worden genoemd. Direct
al na de show galmden de catsongs tegen het plafond en dat
ging door tot één uur 's nachts. En
intussen konden kwarteLten hun
gang gaan in allerlei hoekjes en

hoeken en barhershoppers vonden
elkaar door de hele hal heen, zoals
het behoorttijdens een conventie.
DABS heeft nogal wat aandacht
besteed aan de publiciteit. Die is
kennelijk redelijk effectief
geweest, alhoewel dal nog beter
moet kunnen. Er moettoch een
keer een kampioenskoor op tv
kunnen verschijnen. Tevoren hadden koren en kwartetten allemaal
een voorgebakken persbericht
gekregen waarmee zij de regionale pers konden benaderen.
Sommige deden dat ook met
eigen materiaal. DABS organiseerde een persconferentie waarop de twee belangrijkste kranten
NRC Handelsblad en Rotterdams
Dagblad verschenen. NOVA
toonde aanvankelijk wel interesse, maar belangrijker onderwerpen hielden de conventie uit dit
tv-programma vandaan.
Kortom, het experiment in De
Doelen mag op zichzelf geslaagd
worden genoemd. Dat het experiment ook financieel geslaagd is,
kunnen we nog niet zeggen.
Penningmeester Gommen Burger
ziet het echter niet zeer somber
in. 'Voor herhaling vatbaar', is
zijn voorlopige conclusie. De
RvAzal zo spoedig mogelijk op
de hoogte worden gesteld.

Redactie
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District Sound naar een vierde
plek schoot
Duidelijk wordt dat het dringen
wordt bij de subtop. Heart of
Holland Chorus is bovenaan blijven staan. Maar op slechts drie
punten volgdeDolphin Barber
Mates dat op zijn beurt weer
Whale City Sound voorbij streefde. Lake District Sound is uit het
niets dichterbij gekomen.
Coastline Chorus staat nu voor de
keuze: blijven hangen met een
weliswaar goed koor of groter
groeien naar een nog beter koor.
Dirigent Wouter Moraal vond
direct na de uitslag: 'Er zit voor
ons niet veel anders op dan groter
te groeien. Grote koren hebben
nu eenmaal een vollere sound.'
De 'poedelprijs' was voor North
Coast Singers, dat zich ondanks
een gebrek aan ervaring buitengewoon dapper presenteerde, met in

Coastline Chorus duikelt naar
vijfde plaats, luidde de nieuwskop in het vlugschrift DABSNote tijdens de convenlie. HeL
was de verrassing van de dag,
hoewel sommigen de kop
beschouwden als een schop-na
aan het adres van de Vlissingers.
Dat was natuurlijk nooit de
bedoeling. De kop duidde meer
op het ongeloofwaardige dat een
koor, ooit kampioen en langdurig
op een tweede plek, zo onverwacht werd voorbijgestreefd.
Die verrassing was voor sommigen nog groter dan de vaststelling
dat het vrij nieuwe koor Lake

hettweede nummer nog een aardige act ook.
Bij de kwartetten was Memhers
Only de grote verrassing. Het
kwarteL kwam met een nieuwe
tenor terug van weggeweest.
Klank en presentatie deden denken aan Amerikaanse kwarteuen.
De begeleiding van het kwartet
was tegen professioneel aan, mel
onder andere adviezen van de
Engelse Madeline Jeory, zelf verschillende keren kampioen.
Why Four kondigde na zijn optreden (en vóór de uitslag) aan op te
houden met de competitie. DaL is
enerzijds spijtig voor het gehalte
in de competitie, anderzijds biedt
dat weer nieuwe mogelijkheden
voor nieuwe kwarteLLen.
Redactie

De volledige uitslag van de korencompetitie 1995.

KOOR

Music

Presentation

Singing

Totaal

1. Heart of Holland Chorus

74

73

147

70

72

142

70

69

139

428

2. Dolphin Barber Mates

69

72

141

70

76

146

68

70

138

425

3. Whale City Sound

67

68

135

69

70

139

67

68

135

409

4. Lake District Sound

67

63

130

61

65

126

61

59

120

376

5. Coastline Chorus

63

66

129

64

67

131

57

58

115

375

6. The Seabottom Singers

67

65

132

50

55

105

55

60

J/5

352

7. The Midland harmonizers 58

60

118

63

65

128

52

51

103

349

8. Gaggling Ganders Gang

46

49

95

48

52

100

53

59

112

307

9. Fruit Unlimited

50

45

95

48

44

92

46

45

91

278

10. The Gents' Mainport
Barhershop Singers

37

40

77

50

43

93

48

49

97

267

11. The North Coast Singers

41

42

83

42

51

93

38

35

73

249
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De volledige uitslag van de kwartettencompetitie 1995.
KWARTET

Music

Presentation

Singing

Totaal

1. Members Only

66

67

133

68

74

142

76

75

151

426

2. WhyFour

67

61

128

70

69

139

70

71

141

408

3. Vocal Chords

59

61

120

54

58

112

67

68

135

367

4. Snapshot

64

63

/27

68

61

129

56

53

109

365

5. 4Again

57

53

110

60

54

114

67

64

131

355

6. After Shave

56

51

107

56

52

108

60

52

112

327

7. Special Four

56

54

1/0

55

51

106

52

54

106

322

8. De Sox

58

53

1/ I

47

54

JOl

56

50

106

318

9. Unlimited

48

51

99

45

45

90

54

50

104

293

10. Just Four Fun

47

50

97

42

53

95

47

49

96

288

11. Sherwood Quartet

46

45

91

40

44

84

53

51

104

279

12. Brathershop

45

39

84

43

41

84

51

45

96

264
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Op tournee met Tourmaster gaat de opbouw van een podium
opeens razendsnel. Dit stevige, volwaardige podiumis sneller
op te bouwen dan uw·koor zich kan omkleden..!

MUSIC PRESS 01STRIBUTORS
Postbu~ 3291. 7500 DG Enschede
Tckfoon 053-307~63
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De Tourmaster wordt stapsgewijs opgebouwd uit 2of meer
treden. Elke trede is voorzien van een sterke bekleding en een
stalen bcschermrand. De achterste trede is desgewenst uitbreidbaar met een veilige railing.
Het Tourmastersysteem is eenvoudig te transporteren. Elke
unit is daartoe voorzien van rubber wielen. ingebouwde glijstangen en handvaten.

Tourmaster is stevig, gemakkelijk uitbreidbaar enniet duur.
Wilt u meer welen? Bel dan voor een gratis informatiepakket.
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Een nieuwe afkorting, maar wat
betekent deze?
World Harmony Council •
Europe.
Eerst even iets over de al enkele
jaren bestaande WHC. Deze club
wordt op dit moment geleid door
de Amerikaan Bob Bisio. ledere
barhershop-organisatie kan een
afvaardiging sturen naar deze
club. Voor DABS zijn dat Herman
Fcitsma en Jacques de Jong.
De WHC organiseert elk jaar een
Jamboree tijdens de internationale SPEBSQSA-convention. Zo'n
Jamboree herbergt alle soorten
van barbershop. Koren, kwartetten, kampioenen, jong, oud, mannen en vrouwen. Het gehalte is
hoog en het is een eer om erin op
te treden. Coastlinc Chorus en
Whale City Sound deden dit al
eens voor DABS.
Een barhershop-organisatie kan
dus geldelijke ondersteuning vragen voor verbetering van de kwaliteit van het barbcrshop-zingcn.
DABS doet dit al enkele jaren en
gebruikt het bedrag om coaches
en judges uit Amerika te halen
voor onze harmony colleges en

conventies.
Inmiddels overstijgt de vraag naar
geld het aanbocl. Dit betekent dus
dat er snel iets moet gebeuren.
Vorig jaar oktober is voor de eerste keer WHC-E bijeen geweest.

En kort geleden tijdens de BABSconventie in Harrogale vond de
tweede meeting plaats.
Afgesproken is dat vcrzoeken
voor Europa gebundeld worden
om er zo veel mogelijk prolijl van
te trekken. De WHC-E probeen
het bedrag voor Europa zo goed
mogelijk te besteden. Ook ligt het
in de bedoeling zelf bronnen aan
te boren, bijvoorbeeld met het
aanvragen van subsidies in
Europa, of met het organiseren
van een Europese Jamboree.
In de WHC-E zijn alle Europese
barhershoppers vertegenwoordigd. DABS en Holland Harmony
zullen nog afspreken wie dit voor
Nederland zal doen.
Wat gebeurt er met het geld? Het
zal uitsluitend worden gebruikt
om barhershop naar een hoger
peil te tillen. Hiervoor wordt een
Training the Trainers Program
opgesteld.

gebeurt er van alles dat de moeite
van het vermelden waard is.

Het volgende nummer van
DABS-Tunes zal verschijnen
rond 23 september 1995. Kopij
gelieve u uiterlijk drie weken
tevoren (2 september) te sturen
aan:

Redactie DABS-Tunes
Koningin Julianaweg 16,
3628 BN Koekengen
Mocht u DABS-Thncs niet ontvangen, neem dan contact op met
de secretaris van uw koor. Heeft
hij ook geen exemplaren meer,
bel dan met Gommen Burger,
01102-43580.

Voor DABS verandert er dus wel
iets. Konden we tot voor kon zelf
over het bedrag beschikken, vanaf
1996 moeten wc er een Europese
invulling aan geven. Maar op
termijn levert het wel meer op.
Willen we barhershop levend
houden in Nederland, dan
moeten wc investeren in onze
trainers.

Herman Feitsma, president

Het tweede artikel in de serie
over het produceren van een
goede klank stellen wc even uit in
vcrband met de overvloed aan
kopij die we geleverd kregen uit
de koren en de kwartetten. Zo
hoort het ook eigenlijk. Ook als
er geen conventie aan de orde is,

Op de volgende zaterdagen in
1995 houden DABS-bcstuur en
Raad van Afgevaardigden (RvA)
hun vergaderingen:
2 september
dagelijks bestuur
23 september RvA
28 oktober
dagelijks bestuur
18 november Rv A
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Wat een fantastische dagen waren
12 en 13 mei voor Maarssen.
M-aa-r-ss-en, waar ligt dat ergens?
Dat ligt in het Utrechtse
Merengebied waar de Sound van
menig Vocaal Akkoord tot klinken wordt gebracht. Niet ver dus
van Nieuwegein, dat ligt in de
richting van Harderwijk maar
zeker ook in de richting van
Zaanstad. Dat Maarssen, tot voor
kort nog slechts een bescheiden
nieuwbouwstad op de kaart, heeft
ditjaar geweldig van zich laten
horen op de vijfde DABS-conventie in De Doelen in
Rotterdam.
Het Maarssense kwartet Voca/
Chords veroverde maar liefst
voor de tweede achtereenvolgende keer de derde plaats bij de
kwartettencompetitie en het
slechts twee jaar jonge
Maarssense koor Lake District
Sound sprong in één klap naar de
vierde plaats op de korcncompeliLie. Daarmee liet het vcrschillende al langer bestaande koren achter zich, een fenomeen dat nog
niet eerder was vertoond.
Wat een wereldstad, dat
Maarssen. Ik, als trotse inwoonster, had ruim een jaar geleden de
grote eer om het razend enthousiaste Lake District Sound te
mogen overnemen van toenmalig
musical director Hans van Vliet.
Jawel, niemand minder dus dan
de tenor van Vocal Chords. Als u
Vocal Chords heeft gehoord, hoef
ik u niet te venellen op welke
bezielende wijze Hans het koor
muzikaal van de grond heeft
gelild. Dat schonk mij de
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mogelijkheid mijzelf snel het
barhershoppen eigen te maken.
Enfin, toen ik my-may-me-momoo goed kon uitspreken ben ik,
met mijn mannen (zalig, hè, mijn
mannen) hard aan de slag gegaan.
Want u denkt misschien dat je als
jong koor zomaar op een vierde
plaats kunt belanden, maar dan
heeft u het mis gedacht. Dit koor
heeft kei- en keihard gewerkt om
te komen waar het nu staat. Oké,
de Sound uit het Lake District is
natuurlijk fantastisch, maar daarnaast is het de Inzet van het koor,
die zo'n prestatie heeft mogelijk
gemaakt. Elke repetitie was het
concentratie, herhalen en nog
eens, lellen op tien dingen tegelijk èn op de dirigente en dan ook
nog met een arm zwaaien op het
juiste moment, de goede arm
wel te verstaan. Want ook de
choreografie-commissie gaf 'm
van katoen. Om nog maar te
zwijgen over de activiteiten van
de vele andere commissies die het
koor rijk is. Om kortte gaan, het
zal u duidelijk zijn dat Lake
District Sound een springlevend
barhershop-koor is dat bruist van
de activiteit. Het is in de twee jaar
dat het bestaat enorm gegroeid in
alle barbershop-opzichtcn,
growing barbershop in uw
wereldstad. En dat alles omringd
door de betrokkenheid en de inzet
van vele echtgenotes en vriendinnen van de koorleden.
Zoals u van de zijde van The
Heart of Holland Chorus, ons
aller onbetwiste kampioen, al
heeft kunnen vernemen, is aan
ons de geweldige eer te beurt
gevallen om in hun show op te
treden, op 27 mei in theater De
Kom in Nieuwegein, naast hun èn
het districtskampioenskoor The
Granite Statesmen. Bovendien
mochten wij achter de coulissen
meewerken aan de opbouw van
hun spellerende show

Maynower(s) in de Jaarbeurs op
20-mei. Voor ons een zeer fantastische ervaring waar we The
Heart of Holland Chorus heel
dankbaar voor zijn.
Op het moment dat deze DABSTunes verschijnt hebben wij nog
een paar andere optredens achter
de rug. Op de jaarmarkt in uw
wereldstad Maarssen op 3 juni en
in de muziekschool Vleuten-De
Meern op het jaarlijkse slotconcert op 16 juni. Bovendien klonken onze stemmen verschillende
keren op de radio.
Ik mag u nu alvast uitnodigen
voor 7 en 14 oktober als wij te
horen zijn op de Maarssiale,
natuurlijk weer in in uw wereldstad waar ook onze vrouwelijke
collega's uit Vleuten-De Meern,
de Rhine Singers, hun medewerking verlenen.
Een hartelijke groet van uw

Josina Bleekmolen
musical director van Lak.e
District Sound

Lieve Dolphin Barher Mates,
Doordat jullie de eerste repetitieavond na de conventie een optreden hadden, zijn we de champagne misgelopen.
Dat pikken we natuurlijk niet.
Daarom wachten we op een uitnodiging van jullie om met z'n

DABS-TUNES
allen een neut te vatten op JULLIE GRANDIOZE SUCCES TDDENS DE CONVENTIE.
Als trouwe fans zijn we hartstikke trots op jullie!!!!
Dubbel zilver in Harderwijk, te
gek!!
Namens ons allemaal VAN
HARTE GEFELICITEERD. Al
die zoenen hebben toch geholpen.
Jullie 'sisters in barbcrshop'.

NewAchord
Hoi barbershop-vrienden,
De conventie 1995 zit erop. Via
deze DABS-1\mes wil ik iedereen
bedanken die meegeholpen heeft
om deze conventie te doen slagen.
Dit geldt zowel voor mijn 'maatjes' van de organisatie als zeker
ook voor de deelnemende koren
en kwartetten die er ook voor
gezorgd hebben dat alles soepel
en rustig is verlopen. Ik heb grote
waardering voor de beheersing
van de emoties wanneer de deelnemers van de bühne kwamen en
hettoch voor elkaar kregen om
gedisciplineerd naar elders te
gaan om dan vcrvolgens pas los
te barsten,
Voor mij persoonlijk was het een
openbaring om de conventie achter de schermen mee te kunnen
maken en ik heb ervan genoten.
Ik heb meegeleefd met allen en er
ontstond een soort verbondenheid
met de deelnemers en de mensen
van de organisatie die niet onder
woorden te brengen is.
Daarnaast waren er veel leuke,
komische situaties (vaak door de
zenuwen), waaraan ik nog vaak
met veel plezier zal terugdenken.
Thanks, I had the time of my life!

José Viguurs,
assistent conventie-manager

Dirigent Wim Lubberding heeft
voor zijn arrangement van de
Zuiderzeeballade een bekroning
gekregen in een wedstrijd die was
uitgeschreven door Holland
Harmony en DABS. Er waren
drie arrangementen binnengekomen.
Tweede werd Ko Burger (dirigent
van de Harmony Singers) met
eveneens de Zuiderzeeballade, zij
het in een zetting voor vrouwen.
Derde werd Hanneke van Houselt
(Fruit Unlimited} met een bewerking van Eens zal de Betuwe in
bloei weer staan in een vrouwenzetting.
De beoordeling van de arrangementen gebeurde tijdens de mannenconventie door het
Amerikaanse jurylid David
Wright, een specialist op dat
gebied. Hij gaf punten tussen
1 en 10.
De bedoeling van de wedstrijd
was het stimuleren van
Nederlandse arrangeurs op het
gebied van barbershop-songs. In
een advertentie werd hen een cursus arrangeren in het vooruitzicht
gesteld. De drie inzenders hebben
een reeks aanbevelingen van
David Wright gekregen ter vcrbetering van hun werk.
Wim Lubberding heeft de toezegging gekregen dat zijn arrangement na het aanbrengen van
enkele wijzigingen in gedrukte
vorm zal worden verspreid. Het
zou ook door een kampioenskoor
worden uitgevoerd. Maar
Lubberding heeft president
Herman Feitsma laten weten het
nog leuker te vinden als de ballade beschikbaar kwam voor elk

koor dat hetlied wil hebben.
Fcitsma zegde toe de bladmuziek
in de muziekbibliotheek te deponeren.
Hetjurylid Jim Massey toonde
tijdens de conventie grote waardering voor de bewerking van
West Side Story waaraan dirgent
Tom de Rooy van Heart of
Holland Chorus zoveel werk had
besteed. Het stuk, een collage
van hoogtepunten uit de gelijknamige film, werd uitgevoerd tijdens de zaterdagavondshow.

Redactie

Het nieuwe koor in
Heerhugowaard heeft als naam
gekozen Sir Hugo's Worthy
Singers. De club had er een prijsvraag voor uitgeschreven. De
winnaars hebben als prijs de
zaterdagavond-show op de conventic in de Doelen bijgewoond.
Eerder had de club in oprichting
een promotie-avond gehouden,
met medewerking van Whale City
Sound. Intussen zijn er al ruim
twintig leden. Ook de vrouwen
hebben zich vol enthousiasme op
het barhershop-zingen gestorL. De
repetities zijn intussen begonnen.
Heel handig heeft het bestuur een
weck na de conventie een speciaal bulletin laten uitgaan in een
oplage van zeventig exemplaren.
Dat werd niet alleen gevuld met
een enthousiast eigen verhaal
over de conventie, maar ook met
publikatics uit het conventieboekje en uit DABS-Notes.

Redactie
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The Granite Stalesmen zijn weer
vertrokken, alle 89.
Maandagmorgen 29 mei hebben
we afscheid van elkaar genomen.
Eerst bij De Baten in
Nieuwegein, waar 7.C door hun
gastgezinnen bij de bus werden
afgezet. Later op Schiphol nogmaals door het bestuur en de
'Amerika Kom Commissie'. Met
een oprechte brok in de keel en
eigenlijk geen afscheid willen
nemen, maar weten dat er niets
anders op zit. Veel 'kissin' and
huggin' en de wens uitsprekend
elkaar volgend jaar zomer in Salt
Lake City weer zullen ontmoeten.
The Granite Statesmen zijn weer
terug in Nashua, Ncw Hampshire.
Hettiendaagse Amerika-avontuur
is voorbij voor de leden van The
Hcart of Holland Chorus.

De verbondenheid is er meteen al
op Schiphol als ze aankomen: het

gevoel iets gcmeenschappelijk te
hebben en barhershop-zingen is
eigenlijk het enige bindmiddel.
Na drieëneenhalf jaar is er het
weer7.ien, de herkenning en het
oppakken van de vriendschap
die in Nashua was begonnen.
Velen die er destijds bij zijn
geweest, zijn er nu weer. Zij
halen hun foto's en plakbocken
tevoorschijn en het bijpraten kan
beginnen. Anderen zingen niet
meer in het koor, maar zijn toch
meegekomen. Nieuwelingen
delen opvallend gemakkelijk in
hel 'wij-gevoel'. Voor hen vcrloopt de kennismaking aanvankclijk via de pitchpipe. Maar nieuwe vriendschappen ontwikkelen
zich.
Persoonlijk heb ik altijd nogal
wal moeite gehad met hel idee
van een 'missie' zoals die bijvoorbeeld in The Harnwnizer naar
voren komt. Die typisch
Amerikaanse en bijna opgelegde
verbroedering die zij lijken na te
streven met het barbershop-zingen. Mij ging het altijd meer om

Nieuwegein op stap met The Granite Stacesmen
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het samen zingen en de rest nam
ik met een stevige schep zout op
de koop toe. Maar zelfs ik omkom niet aan dat gevoel deel uit
te maken van een groep, ondanks
dat ik die mensen nooit eerder
heb gezien en ook helemaal niet
ken. Barhershop is wel degelijk
meer dan zingen alleen.
Ik mis ze als ze naar Duit~lancl
vcrtrekken na een intensief weekeinde bij 'ons', na het grandioze
concert in de Jaarbeurs en de zondag waarop we met drie bussen
onder andere de Batavia in
Lelystad en de Zaanse Schans
bezochten. Niet alleeen blijken
ineens de vier banden van een
rolstoel lek; onderweg naar
Amsterdam bezwijkt zelfs een
van de bussen onder het gewicht
van de Amerikanen (één van hen
weegt ruim 200 kilo).
Na de vennoeicnde trip naar
Duitsland zijn ze blij 'weer thuis
te zijn', zoals zij het zelf noemen.
Er is een gezamenlijke maaltijd
georganiseerd, waarbij wij haring
en jenever laten proeven en een
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grote verscheidenheid aan
Hollandse stamppollen en bonenschotels aanbieden.
Kinderlijk enthousiast en bijna
verbaasd zijn ze als wc uilleggen
dat de melk die zij 's morgens
drinken, van de koeien komt die
ze in de wei zien staan. In
Amerika komt de melk uit de
supermarkt.
Zij beleven ieder moment van
hun 'vakantie' zo bewust en intens
en zijn zo relaxed, dat ze op sommige momenten bijna niet vooruit
te branden zijn. Wij leven voortdurend met een half oog op de
klok en houden ons schema strak
in de gaten. Wij moeten verder,
zij niet tenzij het om eten gaat...
Eén van mijn mooiste momenten
is als ik tijdens de lunch bij een
van onze koorleden kom binnenvallen om de B.U.S.Y!-shirts te
bewonderen die we hebben laten
maken. Lekker buiten in de zon
aan de warme pistoletjes met
Hollandse kaas en een heerlijk
glas melk.
Eén van de Amerikaanse gasten
stelt voor om een tag te zingen.
Eigenlijk mag hij om medische
redenen niet meer zingen, maar
hij wil zo vreselijk graag. fk voel
me er eerst wat ongemakkelijk
onder (moeten we niet aan de
buren denken?), maar de prachtige akkoorden van de tag en het
besef 'dat het hierom gaat', zijn
ineens veel belangrijker. Dagen
later praat hij er nog over. Alleen
al door het zingen van de tag is
voor hem de trip een succes. Het
gemeenschappelijke gevoel en de
verbondenheid van het moment:
daar gaat het om.
En de buren? Blijkbaar hebben
wij iets 'overgebracht'. Zij
applaudisseren na anoop. De ring
ofharmony tour strekt zich

blijkbaar vcrder uit dan de
zangers alleen.

Johan Kruyt
The Heart of Holland Chorus

-

Sea Sound Singers uit Vlissingen
liet op de vrouwenconvemie van
31 maart en I april weinig over
aan de andere mededingers. Bij
de uitslagen kreeg dit kampiocoskoor bij elke beloning zijn naam
te horen. Er was dus geen twijfel
over mogelijk: Sea Sound Singers
uit Vlissingen werd evenals twee
jaar tevoren kampioen bij de
vrouwenkoren van Holland
Harmony. Riverside Quareet
eindigde bij de kwartenen als eerste.
The Happy Singers uit Ulft sloegen tijdens hun eerste conventie
meteen toe. Ze eindigden maar
liefst als zevende en lieten daarmee acht koren achter zich. De
Harmony Singers uit Harderwijk
werkten zich vijf plaatsen
omhoog, van 13 naar 8. Verder
veranderde er slechts weinig in de
uitslagenlijst.
Bij de koren was het versehittussen eerste en tweede, New Achord
uiL Harderwijk, tamelijk groot
(841 Legen 791 punten) . Maar

ook het vcrschiltussen de nummers twee en drie, The New City
Harmonizers, was ruim: 791
Legen 714 punten. Dat zegttoch
iets over de kwaliteit van de
hoogst geplaatsten. Ook bij de
kwartellen was het vcrschil tussen
I en 2 vrij hoog. River Side
Quareet eindigde met 790 punten.
Twinkle met 697 en Full Co/or
met607.

Holland Harmony kan terugzien
op een prima conventic en een
uitstekende show die hoogstens
werd verstoord door een ziedende
hillc in heel de Koningshof.
Minstens twee deelnemers kregen
hierdoor te kampen met een
nauwte. Maar voor de buitenstaanders leken deze incidenten
de enige wanklanken.
Ln de zaterdagavond-show maakte
het Engelse kwartet HomeSpun
zonder meer de meeste indruk.
HomeSpun bestaat uit een vader
met drie zoons van 14, 11 en 9
jaar. De vader zingt de bass.
Helaas kon het vierUil zijn optreden niet helemaal afmaken doordat de jongste. de negenjarige
bariton Nicholas, nietlekker was.
Maar dat ze er wat van konden,
was duidelijk. De IJ-jarige lead
Edward kreeg heel de zaal naar
zijn hand gezet.
De Engelsen waren vcrder ook
goed vertegenwoordigd met de
vrouwenkwarteLLen Tapestry en
Fever Pitch. En natuurlijk met hel
vrouwenkoor Chi/tern Harmony.
De Nederlandse vcrtcgenwoordi-
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ging bestond niet alleen uit uiteraard de karnpioenskwartetten,
maar ook het karnpioenskoor bij
de heren vorig jaar, Heart of
Holland Clwrus en het kwartet
Vocal Clwrds lieten zich horen.
De ladies kunnen terugzien op
een goede conventie.
Redactie

'Elke keer als we van de risers af
komen, moeten we beter zijn dan
toen we erop gingen staan.' Aan
het woord is de 25-jarige David
Stitzlein uit Texas, lead bij Vocal
Majority, het koor dat al jaren aan
de top staat in de Verenigde
Staten. Slitzlein zit in het Engelse
Harrogale aan de koffie, tussen de
talrijke optredens door die dit
120-koppige koor geeft tijdens de
Britse conventie. Zijn uitspraak
zegt iets over de instelling waarmee de Amerikaanse zanger zijn
hobby beoefent.
Vocal Majority liet daar een verpletterende indruk achter. Bijna
elke dag lieten de zangers zien
wat ze waard waren, nu eens in
een middagshow, dan weer in een
kerkdienst. Niet alleen hun zang
is perfect in orde, maar elk detail
klopt ook. Staan er zangers van
verschillende lengte op de achterste rij, dan zijn de kortsten symmetrisch naast de langsten opgesteld. Als de eerste rij de handen
moet optillen, dan komen al die
handen op dezelfde hoogte, niet
een hoger of lager dan de andere.
Zegt de presentator zijn zegje,
dan is er geen zanger die onnodig
beweegt. En toch reageren ze op
hetgeen op hettoneel en in de

zaal gebeurt. Discipline is het
trefwoord. Dat erkent David
Stitzlein ook volmondig.
Discipline blijkt niet alleen uit het
optreden maar ook uit de repetities en de organisatie. Stitzlein
vertelt dat hij zijn costuum na een
optreden alleen maar op een kapstok met een bepaald nummer
behoeft te hangen. Een commissie zorgt ervoor dat het gewassen
en gcstreken wordt, maar ook dat
het straks in een container wordt
gehangen voor de terugreis naar
Amerika.
Een exacte organisatie was ook
nodig voor het vervoer van de
120 leden met hun aanhang,
totaal meer dan tweehonderd
mannen en vrouwen, in drie
vliegtuigen en vijf autobussen.
Niet alleen in deze grootschalige
gebeurtenissen blijkt de precisie
van Vocal Majority. David
Stitzlein vertelt dat twee koorleden speciaal zijn aangesteld om
de teksten bij hun medezangers
crin te rammen. Hetzelfde
gebeurt met de bewegingen. Uren
aan een stuk hebben ze erop
getraind. 'Drill ja, maar een vriendelijk soort drill'.
'Dirigent Jim Clancy moet zich
over dat soort dingen geen zorgen
maken. ledereen in het koor helpt
mee op een bepaalde manier.'
Stitzlein vcrtelt dat de toelating
tot het koor uiterst streng is.
Slechts 75 procent van de nieuwe
kandidaten komt door de eerste
auditie. Even streng is het koor

WANTEDI
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met een optreden: met minder
dan 120 man komt Vocal
Majority niet zingen, hun omvang
is immers een deel van de kwaliteit.
Stitzlein ontkent dat het koor
zich elke drie jaar vernieuwt,
zoals de fabel gaat, om de zin
erin te houden bij de koorleden.
'Iedereen kan blijven, zolang als
hij wil.'
Maar de eisen zijn hoog. Eenmaal
per week repeteren is normaal,
maar als het gaat spannen, komt
het koor in gedeelten dagelijks bij
elkaar en als eenmaal de wedstrijd voor de deur staat, is er elke
dag repetitie. Dat vraagt nogal
wat van de deelnemers. Slitzlein
vertelt dat hij zelf elke keer
negentig mijl (140 kilometer)
heen en terug moet rijden, een
vriend van hem zelfs 180 mijl.
Ze hebben het ervoor over om als
zanger in dit koor te mogen
optreden. Stitzlein: 'Ik zong al
eerder in een gospelkoor, maar ik
heb van jongsaf bij Vocal
Majority willen zingen'.
'[k sta op de vierde rij, derde van
links,' duidt hij aan. Tijdens het
optreden valt hij niet te ontdekkc:~ tussen de show-colberts op
de riscrs. Maar zijn bijdrage en
die van 119 anderen brengt de
zaaltot hevige emoties: fluiten en
gillen tussen de nummers door,
een golf van bewondering bij een
ingewikkelde beweging, en een
vcrholen traan lijdens een
gevoelig lied.
Duidelijk is dat alle koorleden
zich voor niet minder dan honderd procent staan te geven. 'En
dal', besluit David Slitzlein, 'is de
verantwoordelijkheid van elk van
ons persoonlijk.'
Jacques de Jong
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songs in zowel scmi-linalc als
linalc):
I. Smilin' Thru
Het Britse koor Shannon E:xpress
met zijn bijna honderd leden
heeft tijdens de conventic in
HarrogaLe de eerste plaats bereikt.
Smilin' Thru eindigde als eerste
bij de kwartetten.
De voornaamste uitslagen van de
wedstrijd op 26 en 27 mei (twee
songs in de fmale) is als volgt:
1. Shannon Express

(2699)
2. Harmonix
(2692)
3. By Appointrnent
(2489)
4. Chordial Exchange
(2472)
5. Quartcr Jacks
(2470)
Zestien kwartenen deden mee
vanaf de scmi-linalc.
Redactie

(1466 punten)
2. Thames Valley Chorus
(1360)
3. The Grand Central Chorus
(1357)
4. The Great Western Chorus

(1326)
5. Cambridge Chord
(1298)
Er deden zestien koren mee in de
linale.
Bij de kwartetten zijn de hoogst
geplaatsten (beoordeeld op twee

Wat een belevenis!
Honderdendertig barhershoppers
(en die het wilden worden) lieten
zich het harmony college in Goch
niet ontgaan. Oudgedienden
geloofden hun ogen niet toen ze
voor het eerst vrouwen en man-

TAPPERIJ
EETCAFÉ

DE EETEBIJ
Voor barbershoppers die van de geneugten van het leven houden.
Breede Haven 13, 5211 TL 's-Hertogenbosch
Telefoon 073 - 145884

12

ncn op een harmony college bij
elkaar zagen. De vrouwen waren
daarbij duidelijk in de meerderheid met 82 deelnemers.
Er waren niet alleen Duitse, maar
ook Engelse en Nederlandse
geluiden te horen. Leden van
DABS, van Holland Harmony,
van de Duitse en Nederlandse
Sweet Actelines hadden aan de
uitnodiging gehoor gegeven. In
vele gesprekken kwamen deelnemers van verschillende clubs en
verschillende landen tot elkaar.
Allerlei vooroordelen werden
tegelijkertijd afgebroken.
ln het bijzonder de hoge kwaliteit
van de verschillende cursussen
droeg bij aan het slagen van
het harmony college. Voor
stemvorming had Swcet Adel ines
International de Zweedse Briu
Helène Bonnedahl gestuurd. Zij
kreeg haar toehoorders in de ban
met niet alleen haar indrukwekkende vakken is, maar ook met
haar sterke persoonlijkheid.
SPEBSQSA had de ook niet
geringe Tom Gentry afgevaardigd
die zijn cursussen arrangeren en
judge training nota bene in het
Duits gaf en dan ook nog met
veel humor en betrokkenheid.
LABBS werd vertegenwoordigd
door Toni-Ann Penketh die met
temperament en overtuigingskracht haar specialisme
presentalie bijbracht aan de toehoorders. Als overtuigd vertegenwoordiger van de Europese barhershop-gedachte ondersteunde
zij het basisidee onder dit
harmony college.
Riet Kosterman van Holland
Harmony bracht op een gedegen
manier de basis over voor een
succesvolle presentatie en zij gaf
vele deelnemers nieuwe inzichten.
Tenslone was met John Bauy ook
BABS vertegenwoordigd door
een uitzonderlijke expert. Hij gaf
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waardevolle aanwijzingen tot verbetering van het zingen in kwartetten.
Ook BinG! leverde enkele uitstekende docenten. Daar was
Mathias Becker voor swing en
ritme in het koor, Hans Frarnbach
voor stemvorming, Peter
Gronemann voor algemene
harmonieleer en Klaus
Sicbenmorgen voor geschiedenis
van barbershop en het ontstaan
van boventonen.
Ook het plezier van het zingen
kreeg aandachL Drie koren uit
verschillende workshops lieten op
de slotbijeenkomst zien en horen
wat ze in enkele uren snel hadden
geleerd.
Dit eerste Duitse harmony college
heeft vele deelnemers pas echt
nieuwsgierig gemaakt naar barbershop-muziek. Vaak viel de
wens te beluisteren meer koren
op te richten en nieuwe dirigenten
op te leiden. Het resultaat van het
harmony college liet zich niet
beïnvloeden door soms wat krappe ruimten en organisatorische
oneffenheden.
Tegen het einde hadden de deelnemers niet alleen nieuwe ervaringen opgedaan, maar ook persoonlijke vriendschappen
gesloten en een groter gemeenschapsgevoel ontwikkeld. Bij het
afscheid werd zelfs menig traantje gelaten.

ManfredAdams, BinG!

ken op een DABS-vergadering is
natuurlijk sneller en goedkoper
maar dat komt niet altijd uit.

Het 'stempelen' van bladmuziek biedt nogal eens problemen. Veel bladmuziek rouleert
'illegaal', dus zonder dat er
copyright op is betaald. Hieronder de ervaring van iemand
die daar heel nauwkeurig in is.
Over mijn ervaringen met de
penningmeester op het punt van
legaliseren van muziek wil ik
graag eens een boekje open doen.
Dat klinkt misschien negatief,
maar is juist positief bedoeld. Het
samenspeltussen Gommen
Burger en mij werkt namelijk zo
vlot dat ik mijn methode wil aanbevelen.
Zei f zorg ik voor de nodige
kopict:n van een bepaalde song en
stuur die donderdags of vrijdags
naar hem op (alleen de eerste
pagina in vcrband met gewicht en
dus portokosten).
Gommen heeft dan meestal wel
tijd in het weekeinde om die te
stempelen en dan brengt hij ze
meteen weer op de post. lk heb
ze terug op maandag en kan dan
de songs op de repetitie uitdelen.
Het kost al met al maar weinig
tijd, maar dat komt dan ook
omdat ik het zo met Gommen
heb afgesproken.
Als vanzelfsprekende tegenprestatic sluit ik een ingevulde girobetaalkaart in (op het bedrag na,
maar ik vertrouw hem) en dat
gaat prima. Het Lijkt mij de enige
manier waarop hij een goed oog
op onze centjes kan houden. En
dat bedrag even voorschicten aan
je koor tot de declaratie is afgewerkt, kan toch wel? Misschien
heeft het koor zelf wel cheques of
dergelijke. Compleet alles afwer-

Jan Zuydend!Jrp,
bibliothecaris Southern
Comfort Barber Mates

De Belgische Capita/ Chordsmen
in Brussel hebben het plan van 24
tot 27 augustus een barhershopfestival te houden in Brussel en
Brugge. De Belgische barhershoppers staat een jamboree voor
ogen zonder de stress van competitie.
Daarmee hopen ze ook nieuw terrein te veroveren voor onze
geliefde zangstijl: Brussel als
hoofdkwartier van de Europese
lnie en Brugge als beroemde
middeleeuwse stad dicht bij de
Belgische kust. Het barhershopfestival zal onderdak vinden in
het gothische stadhuis van
Brussel en in een meer modem
gebouw aan de kust in Brugge.
Na de zaterdagavond show volgt
e: volgens de organisatoren een
gigantische afterglow 'waar nieuwe en oude vriendschappen verstevigd kunnen worden met
behulp van de heerlijkheden van
plaatselijke koks en brouwers'.
Informatie geeft MCI,
Amsterdam, telefoon 02(}.
4203311, fax 02(}.4202411.

Redactie
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29 juni tm 5 juli

Internationaal Koor Festival.
Musis Sacrum, Arnhem. Een
muziekfeest met vele lientallen
koren en orkesten uit de hele
wereld. Elke dag straat.zang. Elk
uur van de dag is er wel iets te
doen deze week. Op zaterdag I
juli om 16 uur treedt het Gents'
Quanet uit Den Bosch op in de
Koepelkerk. Op dinsdag 4 j:~li
een concert van de eerste-prijswinnaars uit de wedstrijd.
lnformatie bij het festivalburcau,
030-313174, fax 030-318137.
2- JO juli

Internationale Conventie
SPEBSQSA.
Miami, Aorida, USA.
24 - 27 augustus
Eerste Internationale
Barhershop Chorus Festh•al.
Brussel en Brugge, België.
Informatie 020-4203311, fax
020-4202411.

/3 oklober
Barbershop-show, georganiseerd door de Culturele
Commissie Kapelle.
Zaal De Vroone, Kapelle
(Zeeland).
De gehele Zeeuwse barbershopwereld zal crin optreden.
Informatie: Gommert Burger
01102-43580.

27 oktober
Barhershop Spektakel van
Coastline Chorus.
Theater Arsenaal te Vlissingen.
Daar treden op zowel de kampioenen van Holland Harmony
als van de DABS-conventie. Bij
de kwarLellen zijn dit de vrouwen
van Riverside Quartet uit
Geldermalsen en de bij de mannen Members Only Uit
Vlissingen.
Vcrder verlenen medewerking het
vrouwenkwartet Seagals uit
Burgh-Haamstede en het mannenkwartetBrand New Uit
Vlissingen. Uiteraard levert ook
het organiserende koor Coastline
Clwrus onder leiding van Wouter
Moraal zijn bijdrage. Willem
Elsink van The Heart of Holland
Clwrus is de presentator. Voor

liefhebbers van barbcrshop-zingen is deze happening een must.
Kaarten zijn te reserveren bij
André van Overbceke 0 I I892403.

16 maart 1996
Jubileumshow van Dolphin
Barber Matesen New Achord
in het Cultureel Centrum te
Harderwijk.
Houdt die avond vrij want er staat
een en ander te wachten wat u
niet mag missen.
30 juni- 7 juli 1996
Internationale Conventie
SPEBSQSA.
Salt Lakc City, Utah, USA.
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Uw koor.

Uw C.D.

Voor geluidsopnamen van Uw koor bent U
bij ons al tien jaar aan het juiste adres! En bij
onze toch al complete e .D.-pakketten ontvangt U in 1993 zelfs 100 cassettes gratis!

Meer weten?
Bel, fax of schrijf vandaag nog.
Er ligt een brochure voor U klaar.
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Dipos Producties,
postbus 5032,
5800 GA Venray.
Tel. 04780 10251
Fax. 0478012941
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ORGANISATIE EN LEDEN VAN DABS
• Presi dut
HERMAN FEITSMA
Klavermeen I, 3844 PR Harderwijk
Telefoon 0341 0-1800&
• Vice-pmidtnl
MAARTENDE
KONING
Bedevaartweg 21, 3401 TT IJsselstcin
Telefoon 03408-83879
• Secretariaat
DOLFLAHUIS
Tolhuislaan 19,6711 NR Ede,
Telefoon 08380-19287
• Treasurer
GOMMERTBURGER
Steenweg 15, 4423 AL Schore
Telefoon 0110243580
Bank: Amro-bank Kapelle
t.n.v. DABS, nr. 49.66.83.632,
Giro van de bank: nr. 1068635.
• Lid
JACQUES DE JONG
eindredacteur
Koningin Julianaweg 16,3628 BN Koekengen
Telefoon 03464-1500
· Lid
WATZE WATZEMA
public relations
Karvcel i2-IO, 8231 AS Lelystad
Telefoon 03200-42762
• Muzitkbibliolhttk
TJAKKO
HOEKSTRA
Sirnone Veilhof9, 4463 JA Goes
Telefoon 01100.13254

APELDOORN ABCTheCollegeBarbers
J. Vissink, Lavcodelstr.lat 91
7322 PE Apeldoorn, 055-66n70
Repetitie: woensdag 20.00 · 22.00 uur.
BRUSSEL
CapitalChordsmen
Rudi van Reijsen, Av. Oscar Jespers 31
B-1200- Brussel, Belgi~. (f!l)-772CXJ73
Repetitie: vrijdag 20.00 · 22.00 uur.
EDE
Tht Midland Harmoniul'li
Secr.: Roei ten Klei,\ Voorhuis 36,
3902 CC Veenendaal,
08385-18215, fax 08370-24180,
e-mail rocl@ichtus.lifenet.nl.
Repetitie: donderdag 20.00. 22.30 uur.
EINDHOVEN
Soulhem Comfort Barber Mates
J. Theeuwes, Burg. Smits v. Oyenstr. 5
5616 DE Eindhoven, 040-520683
Repetitie.: woensdag 20.00 · 22.30 uur.

GELDERMALSEN
Fruit Unlimittd
Wim van Dijk, Koppelsedijk 5,
4191 LC Geldermalsen, 03455-74043
GOES
TheGaggling Ganders Gang
M. Egtervan Wissekerke, M. NiJhOffiaan 106,
4481 DL Kloetinge, 01100.15314.
Repetitie: donderdag 20.00 - 22.30 uur.
HARDERWIJK Dolphin Barber Mates
J. de Vries, Schwnanlaan 6, 3844 AW
3840 AG Harderwijk, 03410-12335.
Repetitie: woensdag 20.00 uur.
's-HERTOGENBOSCH
Duketown Barbmhop Singm
H. van dco Brink, Wetlt Noppenlaan 37
5243 XL Rosmalen, 04192-14825
Repetitie: dinsdag 20.00 . 22.30 uur.
LEEUWARDEN Norlh CoastSingers
Bemard Woudstra, Parkenwijk I,
9223 NL Houtigchage, 05122-1797
Repetitie: woensdag 19.45 · 22.00 uur.
LELYSTAD
TheSeabottomSingm
J. Mu.lder, Punter 39-33,
8242 EW Lelystad, 03200-80527.
Repetitie: dinsdag 20.00 . 22.30 uur.
MAARSSEN
Lake DistrictSound
Gerard Dölle, Hondlusstraat 69
3602 PH Maamen, 03465-65062
Repetitie: maandag 20.00. 22.00 uur.
NIEUWEGEIN
The Heart of Holland Chorus
F. de Rouw, Zwanensingel23, 3524 EA
Postbus 291,3430 AG Nieuwegein,
03402-49803.
Repetitie: dinsdag 20.00. 22.30 uur.
ROCKA NJE
Tidal Waves
Secr.: J.L Meerwa1dt, Be:berislaan 12,
3235 AA Rockanjc, 01814-2937
Repetitie: woensdag 20.00.22.30 uur
ROTTERDAM
The Gents' Mainport llarbershopSingm
Rollerdam
F. van Muiden, W. de Zwijgerstraat 30,
3341 EN Hendrik ldo Ambacht,
01858-18639.
Repetitie: donderdag 20.00 uur.
VLISS INGEN
CoastlintChorus
H. Blaauw,Oudc Middelburgse Haven 2,
4351 PA Veere, 01181-1964.
Repetitie: dinsdag 20.00 uur.
WINTERSWIJK
The Greyhound llarbershop Singers
G.Oukes, Bargerstraat 21,7103 DS
Winterswijk, 05430-20584.
Repetitie: woensdag 19.45-21.30 uur.
ZAANSTAD
Whale CitySound
C. Souren, Bolksbeek 148,
1509 EH Zaandam, 075-174688.
Repetitie: dinsdag,l9.45. 22.15 uur.

EDE
Night ShiR
Johan van de Pol, Wildekamp I,
6704 AT Wageningen, 0837~25597.
EDE
Special Four
G. van Laar, Aalbeek 3, 6715 GS Ede
0838~36439.

G0 ES
Joint Ventort
Gcrrit van Riet, Dillenburglaan 39,
4461 TJ Goes, 01100-13542
DEN HAAG
Balder Barbershop Quariet Bibiq'H
W. Jager, Postbus 63426
2502JK Den Haag, 070-3466306
HARDERWIJK
Snapshot
R. van den Brink, Glindwcg 19,
3S49 MC Hierden, 0341~21193.
's-HERTOGENBOSCH Afta-Sbave
U>uis Smits, 8e Buitenpepers47,
5231 LH 's-Hertogcobosch, 073-411389.
's-HERTOGENBOSCH Geats'Quar1tt
Amo Viguurs, Kruisstraat 11,
5211 DT 's-Hcrtogenbosch, 073-136611.
's·HERTOGENBOSCH
Ual..illikd
Cccs van Hoof, Derde Morgen 2,
5233 NM 's-Hertogenbosch, 073-420099
LELYSTAD
4 A'1in
Jaap Have, Archipel3~29
8224 HA Lelystad
MAARSSEN
Voeal Otords
Hw van Vliet, Valkenkamp 178
3607 U Maarssen, 03465-74323
NIEUWEGEIN
WhyFour
Joost Kcmme, Achterweg 29,
4124 AD Hagestein,03472-2324
VELSER BROEK
Brolhershop
P. Klut, Hogernaad 71,
1991 CJ Velserbroek, 023-385961
VLISSINGEN
MtmbtrsOnly
Korde Vo~. Korle Vorststraat IS,
4461 AA Goes, 01100-32715
WAG ENB ERG
Dt Sol B.S.Q.S.T.
Cor Vissers, LiC5veld 32,
3844 RB Terheijlen, 01693-1781.
WI NTE RSWIJK
JustFourFIIn
Bcrt de Maar, Piersonstraatl7,
7103 HA Winterswijk, 05430-16112
WINTERSWIJK Tht Sherwood Quarltl
E.P.Abbink, Wenningfeld 39,
48703 Stadtlolm (Did)
00-49-2563-20144 of 20125 (tevens fax)
Overdag: 00-49-2564-33737
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